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Jrk.nr.

Piirkonna eesmärk

Kitsaskoha kirjeldus

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks

Sõnasta piirkonna Kitsaskoha kirjeldus, mis Tegevuse nimetus
eesmärk.
võimaldab kava lugejal peab väljendama
mõista kitsaskoha sisu tegevuse sisu.
ning võimalikku
konteksti.

Täiendavate Millal
võimaluste
algavad
arv.
tegevused/
rahastamin.

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja
kuidas teeb, milliseid vahendeid
soetatakse, kuidas noored
jõuavad tegevustesse) ja
eesmärki .

Eelarve sisu

2018

Soovitame eelarve Aasta 2018
sisu juures lahti
jääk
kirjutada vähemalt:
transport,
personalikulu,
vahendid.

2019

Riigi poolt
2019 aastal

2019 kokku

Eelarve 2019
aastal riigi
toetus + 2018
jääk

Rahastusallikas

Milliste vahendite
toel planeeritakse
tegevust ellu viia.
Nimeta. Nt KOV
eelarve, HH/HT
täiendav toetus,
ESF KOV, Varaait,
ANK-ide
projektikonkurss,
muu
projektikonkurss
vms. Mitmest
allikast rahastamise
puhul soovitame
täpsustada kulude
lõikes
rahastusallikad.

Personalikulu,
vahendid,
tegevused,
juhendaja transport,
matkade transport.

0,00 €

10 440,00 €

10 440,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-14 aastased

1

sept.17

1 kuu 385 €
personalikulu

0,00 €

3 465,00 €

3 465,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Noortel puuduvad
TLAK koolis alustab
kokandusering
võimalused arendamaks
toiduvalmistamise oskusi
Uulus.

Discgolfi vahendid on
noortekeskuses enamasti juba
olemas. Juhendaja õpetab
noortele discgolfi reegleid ning
discgolfi tehnikat.
Ringi eesmärk on arendada
noortete oskusi lauakommetest,
etiketist ning toidu
valmistamisest.

7-14 aastased

1

jaan.19

1 kuu 385 €
personalikulu,
vahendid

0,00 €

3 200,00 €

3 200,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Noortel puuduvad
võimalused arendamaks
toiduvalmistamise oskusi
Uulus.

Ringi eesmärk on arendada
noortete oskusi lauakommetest,
etiketist ning toidu
valmistamisest.

7 - 12 aastased

1

sept.17

0,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Noortel puuduvad
Uulu KSK-s jätkab DJ ringi eesmärgiks on arendada
võimalused arendamaks Noore DJ ABC ring
noortes oskust, DJ tehnika ja
tehnilisi teadmisi
mis laienes Võiste
erinevate muusikaprogrammide
noortetuppa
haldamisel.

7 - 12 aastased

2

sept.17

0,00 €

6 156,00 €

6 156,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7 - 19 aastased

1

sept.17

1 kuu 320 €
(personalikulu,
vahendid ja
juhendaja
transpordikulud)
1 kuu 684 €
(juhendajatasu,
vahendid ja
juhendaja
transpordikulud)
Vahendid,
personalikulu

0,00 €

2 890,00 €

2 890,00 €

HH/HT täiendav
toetus

2

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Noortel puuduvad
sportlikud võimalused
Uulus.

6

Tegevuse
algus

sept.17

Noortel puuduvad
sportlikud võimalused
Uulus ja Võistes.

5

Võimaluste
arv

2

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

4

Sihtgrupp

7-14 aastased

1

3

Tegevuse sisu ja eesmärk

Noortel puuduvad
sportlikud võimalused
Uulus.

Uulu noortekeskuses Seiklusringis omandavad noored
ja Tahkuranna koolis erinevaid teadmisi ja oskuseid.
jätkab seiklusring
Ringi raames on purjetamine,
kanuumatk, linnuvaatlus, vibu,
kiiking jne.
Uulu KSK-s jätkab
discgolfiring

Uulu KSK-s jätkab
kokandusering

Jätkuvad
Soetatakse jõusaali
jõusaalitreeningud ja treeningvahendid. Eesmärgiks on
Uulu KSK-s luuakse
tutvustada noortele jõusaali
noorte kulturismi klubi
treeninguid ning sellega
seonduvalt tutvustada inimese
anatoomiat ja füsioloogiat.
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Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Noortel puuduvad
võimalused tantsuringis
osalemiseks.

Ringi eesmärk on arendada ja
parandada noorte füüsilist,
rütmitunnet koordinatsiooni ja
meeskonnatöö oskust.

7 - 11 aastased

2

sept.17

1 kuu 684 €
(personalikulu,
vahendid, juhendaja
transpordikulud,
võistlustransport)

0,00 €

6 156,00 €

6 156,00 €

HH/HT täiendav
toetus

8

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Suure huvi tõttu
Jätkab noortekeskuse
Kokandusringi eesmärk on
laiendada võimalusi
kokandusring Uulu arendada noorte majandamise,
kokanduseks vanemas põhikooli ruumides ja
kalkuleerimise ning
vanuserühmas.
kord kuus Võiste
toiduvalmistamise oskusi.
noortetoas.

12 -16 aastased

1

jaan.18

1 kuu 470 €
(personalikulu,
vahendid ja
juhendaja
transpordikulud)

0,00 €

4 230,00 €

4 230,00 €

HH/HT täiendav
toetus

9

Pakkuda erinevaid
Noortel puuduvad
võimalusi ning
võimalused
laiendada
loominguliseks, käeliseks
huvitegevuse
ja kunstiliseks
kättesaadavust.
tegevuseks.
Pakkuda erinevaid
Noortel puuduvad
võimalusi ning
sportlikud võimalused
laiendada
Uulus.
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
Noortel puuduvad
võimalusi ning
võimalused tegeleda
laiendada
hobustega
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
Võistes puuduvad
võimalusi ning
võimalused osaleda
laiendada
huviringides
huvitegevuse
kättesaadavust.

jaan.19

1 kuu 495 €
(personalikulu,
transport ja
vahendid)

0,00 €

4 455,00 €

4 455,00 €

HH/HT täiendav
toetus

1 kuu 250 €
(personalikulu,
vahendid ja
juhendaja
transpordikulud)
1 kuu 400 €
(personalikulu,
vahendid ja
transport)

0,00 €

2 250,00 €

2 250,00 €

HH/HT täiendav
toetus

0,00 €

2 800,00 €

2 800,00 €

HH/HT täiendav
toetus

10

11

12

Uulu KSK-s jätkab
showtantsuring.
Sama juhendaja
juhendamisel jätkab
ring Võistes.

Uulu KSK-s luuakse
loovusring kahes
vanuseastmes.

Loovringi eesmärk on arendada
noorte käelisi ja kunstilisi oskusi.

7 - 14 aastased

1

Uulu KSKs jätkavad
võitluskunstid
PekitiTirsiaKali

PekitiTirsiaKali treeningutes
lõimuvad füüsiline liikumine,
liigutuste treenimine, rahu ja
harmoonia.

10-16 aastased

1

7-19 aastased

1

märts.19

7-19 aastased

1

sept.17

Personalikulu,
vahendid,
tegevused,
juhendaja transport.

0,00 €

3 465,00 €

3 465,00 €

HH/HT täiendav
toetus

1

sept.17

Transport,
ujulatasu,
personalikulu

0,00 €

2 020,00 €

2 020,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7 - 16 aastased

1

sept.17

Vahendid,
personalikulu

0,00 €

3 260,00 €

3 260,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7 - 16 aastased

1

jaan.19

Vahendid,
personalikulu

0,00 €

5 864,00 €

5 864,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Võiste ja Uulu noortele
Hobusõprade ABC ringi
luuakse
eesmärgiks on tutvustada
hobusõprade ABC
noortele hobuste hooldamist,
ring
hobustega käitumist ja tegelemist
ning ratsutamist.
Jätkab Uulu KSKs
Tantsuringi eesmärgiks on
breiktantsuring noortele tutvustada neid kaasates
tantsuliiki breik, kus iga
tantsutund on väga intensiivne,
füüsiline ja ennast arendav.Breik
on hoogne, rütmikas akrobaatika
ja pantomiimi elementidega
tantsustiil, miis annab noortele
võimaluse

13

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Võistes puuduvad
võimalused käia
ujumistrennis

TLAK õpilased
Eesmärk on suurendada laste 1. ja 2. klass.
hakkavad osalema 2x
osalemist ujumistrennides.
nädalas Pärnu Haigla Parandada laste füüsilist vormi,
Heaolukeskuses
õpetada ujumise algtõdesid.
ujumistrennis

14

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Uulus puuduvad
võimalused LTT
teemalistes ringides
loomiseks

Robootikaringi
jätkamine Uulu
Põhikoolis

15

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Uulus puuduvad
võimalused tehnoloogia
ringides osalemiseks.

Tehnoloogiaringi
loomine Uulu
Põhikoolis

Uulu Põhikoolis luuakse võimalus
robootikaringiks. Soetatakse
baaskomplektid ning
lisakomplektid. Eesmärgiks on
arendada õpilaste
robooktikaalaseid teadmisi.
Eesmärk on parandada laste
loovust, tööoskusi ja omandada
teadmisi ning võtteid erinevate
tehnoloogiate valdkondadest.
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Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

17

Pakkuda erinevaid
Võistes puuduvad
võimalusi ning
võimalused LTT ringides
laiendada
osalemiseks
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
Võistes puuduvad
võimalusi ning
võimalused
laiendada
kunstiringides
huvitegevuse
osalemiseks
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
Võistes puuduvad
võimalusi ning
võimalused LTT ringides
laiendada
osalemiseks
huvitegevuse
kättesaadavust.
Pakkuda erinevaid
Võistes puuduvad
võimalusi ning
võimalused
laiendada
tehnoloogiaringides
huvitegevuse
osalemiseks
kättesaadavust.

18

19

20

21

22

23

24

Võistes puuduvad
võimalused
kunstiringides
osalemiseks

TLAK õpilased
Eesmärk on anda rakendust laste 10 last, 2
jätkavad osalemist loovusele ja parandada praktilist
korda
Tahku Tares 2x
käsitööoskust.
nädalas, 1.nädalas
6. klass
keraamikaringi töös.

1

sept.17

Vahendid,
personalikulu

0,00 €

1 504,00 €

1 504,00 €

HH/HT täiendav
toetus

TLAK õpilastele
luuakse algajate
arvutiõppe huviring.

7-14 aastased

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid,
esitlustehnika.

0,00 €

1 760,00 €

1 760,00 €

HH/HT täiendav
toetus

TLAK õpilased
Eesmärk on anda rakendust laste
hakkavad osalema loovusele ja parandada praktilist
oma koolis 1x nädalas
käsitööoskust.
kunsti ringis.

7-14 aastased

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

784,00 €

784,00 €

HH/HT täiendav
toetus

TLAK õpilastele
Eesmärk on anda noortele
luuakse progemine algteadmisi programmeerimisest.
huviring.

7-14 aastased

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

834,00 €

834,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Eesmärk on parandada noorte
arvutiga töötamise oskusi.

#REF!
TLAK õpilased
Eesmärk on parandada laste
jätkavad osalemist loovust, tööoskusi ja omandada
oma koolis 1x nädalas teadmisi ning võtteid erinevate
tehnoloogia ringis.
tehnoloogiate valdkondadest.

Pakkuda erinevaid
Uulus puuduvad
Uulu KSK saalis
Eesmärk on võimaldada
võimalusi ning
väiksematel jalgpalluritel toimuvate jalgpalli
suuremal hulgal noortel
laiendada
treening vahendid.
treeningute tarvis
harrastada jalgpalli sporti
huvitegevuse
ostetakse
soetades spetsiaalseid
kättesaadavust.
treeningvahendeid.
vahendeid 7-9 - aastastele
Pakkuda erinevaid
Võistes puuduvad
TLAK lapsed jätkavad
Eesmärgid: iseenda rolli
võimalusi ning
võimalused osaleda
osalemist
tunnetamine; tunda ära
laiendada
majandusringis
majandusringis 1 x igapäevase majandustegevuse
huvitegevuse
nädalas
näited; saada teada, kuidas
kättesaadavust.
töötajad sõltuvad millegi
saavutamisel üksteisest;
teadvustada raha säästmise
tähtsust; teadvustada tarbia rolli.
Pakkuda erinevaid
Noortel puuduvad
Häädemeeste KK
Eesmärk on noortele anda
võimalusi ning
võimalused arendamaks õpilased hakkavad
võimalus proovida kätt
laiendada
toiduvalmistamise oskusi käima kokandusrigis
kokkanduses. Veel saavad
huvitegevuse
Häädemeeste alevikus.
Häädemeeste
teadmisi toiduhügieeni ja tehnika
kättesaadavust.
noortetoas
ohutu kasutamise osas. Lisaks
tervisliku toitumise õpetus.
Pakkuda erinevaid Noortel puudub võimalus
Jätkatakse
Eesmärk on arendada noorte
võimalusi ning
väljaspool kooli tegeleda
loovusringiga
loovust erinevate käsitöö ja
laiendada
loovust arendavate
Häädemeeste
kunstide alastes teadmistes.
huvitegevuse
tegevustega
noortetoas
Tutvustatakse kohalike andekaid
kättesaadavust.
Häädemeeste alevikus.
ja inspireerivaid loomeinimesi.
Suunatakse noori ise tegema ja
osalema kohalikel sündmustel.

4.-6. klass,
kuni 8 last.

1

sept.17

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

724,00 €

724,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-9 aastased

1

märts.19

Vahendid

0,00 €

400,00 €

400,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-9 aastased

1

jaan.18

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

482,00 €

482,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-19 aastased

1

jaan.19

Köögitehnikat,
toorainet,
personalikulu

0,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-19 aastased

1

okt.18

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

HH/HT täiendav
toetus

70 019 €
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26

27

28

29

30

31

32

33

Pakkuda erinevaid Häädemeeste alevikus Luuakse meediaring Eesmärk on arendada noorte
võimalusi ning
puudub noortel võimalus
Häädemeete
teadmisi fotograafiast,
laiendada
tegeleda fotograafia,
noortetuppa
filmindusest, fototöötlusest,
huvitegevuse
filminduse ja muus sinna
videode monteerimisest. Lisaks
kättesaadavust.
juurde kuuluvaga
õpetata kodulehe loomist ja selle
haldamist.
Pakkuda erinevaid Häädemeeste aleviku
Luuakse surfiring
Eesmärk on noortele luua
võimalusi ning
noortel puudub võimalus
Häädemeeste
sportimis võimalused ka suvisel
laiendada
tegeleda surfindusega
noortetuppa
perioodil. Tõsta teadmisi
huvitegevuse
veeohutusest, meie ranna
kättesaadavust.
eripärade kohta.
Pakkuda erinevaid Häädemeeste aleviku Luuakse muusikaring Eesmärk anda noortele võimalus
võimalusi ning
noortel puudub võimalus
Häädemeeste
koos musitseerimist harjutada,
laiendada
kooli ja muusikakooli
noortetuppa
nautida õppekava välist pilli
huvitegevuse
väliselt harjutada
harjutamist.
kättesaadavust.
pillimängu, teha bändi.

7-19 aastased

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-19 aastased

1

mai.19

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-19 aastased

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid.

0,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Pakkuda erinevaid
võimalusi ning
laiendada
huvitegevuse
kättesaadavust.

Häädemeeste
Häädemeeste
Eesmärk harjutamisvõimaluse
Muusikakoolis õppivatel
Muusikakooli
suurendamine, motivatsiooni
instrumentaariumi
noortel on vajadus
tõstmine, konkurssidele sõidu
parandatakse ja
parandada
võimaluste andmine ja isikliku
toetatakse noorte
instrumentaariumi ja
noodi raamatu kasutamine
osaleda konkurssidel ja osalemist konkurssidel
kasutada isikliku noodi
raamatut
Pakkuda erinevaid Metsapoole PK õpilastel Jätkatakse DJ ringiga Eesmärgiks on anda noortele
võimalusi ning
on väga väikesed
võimalus enda muusikaliseks
laiendada
võimalused osaleda
väljendamiseks, rütmitunnetuse
huvitegevuse
huviringides
arendamiseks, DJ puldi
kättesaadavust.
haldamine, muusikaprogrammide
haldamine ja tehniliste oskuste
arendamine
Metsapoole õpilastel Metsapoole õpilastel on Jätkatakse robootika
Tegeleda tehnika ja
on paremad
väga väikesed
ringiga
programmeerimisega
võimalused
võimalused osaleda
huviringides
huviringides
osalemiseks
Pakkuda rohkem
Noortel on Metsapoole Jätkatakse discgolfi
Ostetakse ja paigaldatakse
spordiringe
piirkonnas piiratud
ringiga
Metsapoole kooli ümber discgolfi
võimalused spordiga
korvid. Juhendaja õpetab
tegelemiseks
noortele discgolfi reegleid ning
discgolfi tehnikat.

7 - 15 aastased

1

jaan.19

Vahendid, transport

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-16aastased

1

dets.17

Töötasu

610,00 €

0,00 €

610,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-16 aastased

1

sept.17

Personalikulu,
vahendid

1 220,00 €

0,00 €

1 220,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-16 aastased

1

jaan.18

Vahendite ost,
paigaldamine,
personalikulu,
suvised väljasõidud
discgolfi radadele
(transpordikulu).

610,00 €

0,00 €

610,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Metsapoole õpilastel Metsapoole õpilastel on
Jätkatakse
on paremad
piiratud võimalused
lauamängude ringiga
võimalused
osaleda huviringides
huviringides
osalemiseks
Metsapoole õpilastel Metsapoole õpilastel on
Parandatakse
on paremad
piiratud võimalused
võimalusi
võimlemisringis
võimalused
huviringides osaledes
huviringides
osalemiseks

Õppida mängima erinevaid
lauamänge (male, kabe,
koroona)

7-16 aastased

1

sept.17

Personalikulu,
vahendid

0,00 €

2 496,00 €

2 496,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Eesmärgiks tagada lastele
võimalus esineda korralike
kostüümidega nii kohalikel
sündmustel kui maakonna
sõndmustel

7-16 aastased

1

jaan.19

Vahendid

0,00 €

455,00 €

455,00 €

HH/HT täiendav
toetus
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Eesmärgiks tagada lastele
võimalus esineda korralike
rahvariietega nii kohalikel
sündmustel kui maakonna
sõndmustel
Metsapoole õpilastel on
Parandatakse
Eesmärgiks osaleda
piiratud võimalused
võimalusi näiteringis konkurssidel, etlemisvõistlustel ja
huviringides osaledes
õppida teiste kogemustest

7-16 aastased

1

jaan.19

Vahendid

0,00 €

600,00 €

600,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7-16 aastased

1

jaan.19

Transport

0,00 €

450,00 €

450,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Metsapoole õpilastel on
piiratud võimalused
huviringides osaledes

Eesmärgiks anda võimalus
harrastada erinevaid spordimis
tegevusi, et tekiks harjumus
liikuda ja seda tegevust nautida

7-16 aastased

1

jaan.19

Transport ja
vahendid

0,00 €

1 740,00 €

1 740,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Noortel on Häädemeeste Häädemeestel KK
Ringis õpivad ja harjutavad
piirkonnas piiratud
jätkatakse ammu- ja noored vibu ja ammuga laskmist.
võimalused spordiga vibulaskmise ringiga
Ringi tegevust viib läbi Eesti
tegelemiseks
Amburite Liit. Esialgu renditakse
varustust, hiljem soetatakse
koolile ammud ja vibud.

7 - 14 aastased

1

nov.17

6 800,00 €

0,00 €

6 800,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Pakkuda rohkem
spordiringe

Noortel on Häädemeeste Häädemeeste KK
piirkonnas piiratud
jätkatakse discgolfi
võimalused spordiga
ringiga
tegelemiseks

7 - 14 aastased

1

nov.17

Ühe kuu tegevus
200 eurot (9 kuud)
(transport,
personalikulu,
vahendite rent) +
vahendite ost 5
õpilase jaoks.
Personalikulu,
suvised väljasõidud
discgolfi radadele
(transpordikulu).

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Pakkuda rohkem
spordiringe

Noortel on Häädemeeste Häädemeeste KK
piirkonnas piiratud
jätkatakse
võimalused spordiga
jõusaalitreeningute
tegelemiseks
ringiga nii
siseruumides kui ka
õues.

10-19 aastased

1

jaan.18

Personalikulud
(juhendaja tasu)

200,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7 - 19aastased

1

jaan.18

Personalikulu,
vahendid

1 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Metsapoole õpilastel
on paremad
võimalused
huviringides
osalemiseks
Metsapoole õpilastel
on paremad
võimalused
huviringides
osalemiseks
Metsapoole õpilastel
on paremad
võimalused
huviringides
osalemiseks
Pakkuda rohkem
spordiringe
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36

37

Metsapoole õpilastel on
piiratud võimalused
huviringides osaledes

Parandatakse
võimalusi
rahvatantsu ringis

Parandatakse
võimalusi
spordiringis

38

39

40

Häädemeeste
Noortel on Häädemeeste
Häädemeeste
piirkonnas on loodud
piirkonnas piiratud
Keskkooli õpilased ja
noortele paremad
võimalused spordiga
piirkonna noored
tingimused
tegelemiseks
hakkavad osalema 1x
sporditrennis
kuus sulgpalli
osalemiseks
treeningutes

Ostetakse ja paigaldatakse
Häädemeeste Keskkooli aeda
discgolfi korvid. Korvide
asukohtade planeerimine,
paigaldamine jms on osa 11. kl
õpilaste uurimistööst. Ühe
juhendajaga koos toimub
paigaldamine ning teine
juhendaja õpetab noortele
discgolfi reegleid ning discgolfi
tehnikat.
Häädemeeste spordihoone
jõusaalis on vananenud ja väga
kulunud vahendid. Noored on
aeg-ajalt käinud seal, aga senini
on olnud tegevus juhendamata ja
kaootiline. Juhendatud
treeningud tagaks selle, et toimub
sihipärane ja õige tegevus.
Vahendite uuendamine
hädavajalik. Eriti oluline on
vahendite soetamine õuealale.
Eesmärk on õpetada lastele ja
noortele sulgpalli - tutvustada
reegleid ja pakkuda mängimise
võimalusi.

Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 01.01.2019-31.12.2019
Häädemeeste
Poistel on huviringides
Häädemeeste
piirkonnas on loodud osalemise võimalusi
Keskkooli õpilased
noortele paremad
vähem kui tüdrukutel jätkavad osalemist 1x
tingimused
ning Häädemeeste
nädalas Pärnus
sporditrennis
poiste huvi trikiratta sõidu trikiratta trennis
osalemiseks
vastu on suur.
Häädemeestel puudub
41
aga sõitmise võimalus.
Häädemeeste
Häädemeestel on vähe
Häädemeeste
piirkonnas on loodud
spordiringe lastele,
Keskkooli õpilased
noortele paremad
puuduvad
jätkavad osalemist 1x
tingimused
ujumisvõimalused
nädalas Pärnus
ujumistrennis
sporditrennis
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osalemiseks
Häädemeeste
Häädemeestel on
Häädemeeste
piirkonnas on noortel puudulikud võimalused
Keskkooli õpilased
olemas võimalus
kunstiringides
jätkavad osalemist
keraamikaringi töös.
osaleda
osalemiseks
kunstiringides
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Häädemeeste
Häädemeestel puuduvad
Häädemeeste
piirkonnas on loodud
võimalused
Keskkooli õpilased
võimalused tegeleda loodusteaduslikus ringis jätkavad osalemist
loodus-teadusega
osalemiseks
loodusringi töös
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Pakkuda rohkem
Muusikaga tegelemise
võimalusi osalemaks
võimalused on
muusikalises
ühekülgsed ning puudub
huviringis
võimalus noortele
omaseks muusikaliseks
tegevuseks - teha bändi

Jätkatakse
bändiringiga

Pakkuda rohkem Häädemeestel puuduvad
võimalusi osalemaks
võimalused
muusikalises
kitarriõpinguteks
huviringis

Jätkatakse
kitarriõppe ringiga

Eesmärk on võimaldada lastele
trikirattaga sõitmise võimalust.
Parandada laste füüsilist vormi.

7 - 19aastased

1

veebr.17

Transpordikulu,
treeningutasu,
vahendid

4 000,00 €

0,00 €

4 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Eesmärk on võimaldada laste
osalemist ujumistrennides.
Parandada laste füüsilist vormi,
õpetada ujumise algtõdesid.

7-14 aastased

1

jaan.18

Transport ja
treeningute tasu

1 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Eesmärk on anda rakendust laste
loovusele ja parandada praktilist
käsitööoskust.

7-14 aastased

1

sept.17

Materjalid ja
tööjõukulu

820,00 €

0,00 €

820,00 €

HH/HT täiendav
toetus

1

sept.17

Personalikulu,
vahendid, transport

701,30 €

1 798,70 €

2 500,00 €

HH/HT täiendav
toetus

1

sept.17

Personalikulu
(juhendaja tasu)

680,96 €

819,04 €

1 500,00 €

HH/HT täiendav
toetus

sept.17

Personalikulu

4 000,00 €

0,00 €

4 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Eesmärk on, et loodusringis
1.-3. klassi
õpivad lapsed tundma loodust
õpilased
(matkatarkused ja looduse
märkamine) ning tegelevad
erinevate loodusteaduslike
katsetega.
Bändiringi eesmärgiks on
Praegu 14arendada noorte musikaalsust,
16laulmis- ja pillimängimise oskust aastased,
ning rütmitunnetust, muusika perspektiivis
loomise oskust,
järelkasv 10koosmusitseerimise oskust.
11 aastased

45

46

47

48

49

Õppida mängima kitarri

14 - 19 aastased

Häädemeeste
Häädemeestel puuduvad Häädemeeste kooli
piirkonnas on noortel
võimalused
õpilased ja
võimalus osaleda
tantsuringides
Häädemeeste lasteaia
tantsuringis
osalemiseks
koolirühma lapsed
jätkavad osalemist
tantsutreeningutel

Eesmärk on parandada laste
füüsist, rütmitunnet,
koordinatsiooni,
meeskonnatunnetust.

7 - 19
aastased
lapsed ja
noored

1

sept.17

Personalikulu,
treeneri
transpordikulu,
esinemisriided jm
vahendid

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Häädemeeste
Häädemeestel puuduvad Häädemeeste kooli
piirkonnas on noortel võimalused karateringis
õpilased ja
võimalus osaleda
osalemiseks
Häädemeeste lasteaia
karateringis
koolirühma lapsed
jätkavad osalemist
karatetreeningutel

Eesmärk on parandada laste
füüsist, koordinatsiooni,
kehatunnetust.

7 - 19
aastased
lapsed ja
noored

1

sept.18

Personalikulu,
transpordikulu

0,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

HH/HT täiendav
toetus

7 - 19
aastased
lapsed ja
noored

1

sept.17

Transpordikulu ja
vahendid

0,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Häädemeeste
piirkonnas on noortel
võimalus osaleda
maleringis ja osleda
malevõistlustel

Häädemeestel puuduvad
võimalused kvaliteetselt
ja kaasaegsel tasemel
maleringis osalemiseks

Häädemeeste kooli
Eesmärk on parandada laste
õpilased saavad
mõtlemisvõimet ja analüüsioskust
osaleda
maletreeningutel
kaasaegsel tasemel

Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 01.01.2019-31.12.2019

50

51

52

Häädemeeste
Häädemeestel puuduvad Häädemeeste kooli
piirkonnas on noortel võimalused kvaliteetsel
õpilased osalevad
võimalus osaleda tasemel võrkpallitrennis võrkpalli treeningutel
võrkpalliringis
osalemiseks

Eesmärk on parandada laste
füüsist, koordinatsiooni,
meeskonnatunnetust soetades
puuduvaid abivahendeid

7 - 19
aastased
lapsed ja
noored

1

sept.18

Vahendid

0,00 €

500,00 €

500,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Häädemeeste
Häädemeestel puuduvad Häädemeeste kooli
piirkonnas on noortel võimalused lauatennise õpilased hakkavad
võimalus osaleda
trennis osalemiseks
osalema lauatennise
lauatennise trennis
treeningutel.

Eesmärk on parandada laste
füüsist, koordinatsiooni.

7 - 19
aastased
lapsed ja
noored

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid

0,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

Häädemeeste
Häädemeestel puuduvad Häädemeeste kooli
piirkonnas on noortel võimalused kergejõustiku õpilased hakkavad
võimalus osaleda
trennis osalemiseks
osalema
kergejõustiku trennis
kergejõustiku
treeningutel.

Eesmärk on parandada laste
füüsist, koordinatsiooni.

7 - 19
aastased
lapsed ja
noored

1

jaan.19

Personalikulu,
vahendid

0,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

HH/HT täiendav
toetus

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

HH/HT täiendavast
toetusest.

Osalemine
huvihariduses ja
huvitegevustes on
kättesaadav kõigile
valla noortele
sõltumata nende
elukohast ja
majanduslikest
võimalustest ning
sotsiaalsest ja
tervislikust
olukorrast.
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Vallas on noori, kelle
huvihariduses ja
huvitegevuses osalemist
piiravad logistilised,
transpordiga seotud
tingimused,
majanduslikud
võimalused, kui ka
füüsilised või vaimsed
erivajadused.
Majanduslikud raskused
ei ole alati seotud
toimetulekuraskustega,
kui lapse või noore huvid
ja anded nõuavad
tavapärasest suuremaid
kulutusi või on peres
rohkem huvitegevustes
osalevaid lapsi. Mitmete
noortele atraktiivsete
huvialade harrastamine
eeldab kallihinnalist
varustust ja kõrget
osalustasu

Luuakse
huvitegevuse
(toetus)fond. Fondist
toetuse saamiseks
kinnitatakse vastav
kord.

Luuakse huvitegevuse toetusfond
vallaeelarves, millest on võimalik
vanema või teovõimelise noore
enda taotluse alusel katta
osaliselt või erijuhtudel täielikult
lapse või noore osalemiskulusid
huvikoolis ja huviringides,
võistlustel, konkurssidel,
huvitegevuse laagrites.
Töötatakse välja jaotamise
põhimõtted ja kord,
taotlemisvõimalus
avalikustatakse. Arvestatakse, et
huvitegevuse toetus ei ole alati
seotud sotsiaalabi saamisega.
Kasutatakse sotsiaaltöötajate
pädevust toetamise algatamisel.
Fondi kasutamist korraldab
vallavalitsuse valdkonna ametnik
asjaosaliste kaasamisega.

Noored
1
vanuses 719 -aastat,
kellel esineb
takistusi
huvihairduse
s/huvitegevu
ses
osalemiseks

okt 2017

Transport,
vahendid,
individuaalne
varustus,
osalustasud,
õppekoha
maksumuse
tasumine

Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 01.01.2019-31.12.2019
Noortele on
kättesaadav kogu
teave HH/HT
võimaluste kohta
vallas ja väljaspool
valda osalemiseks
ning nende
soovidest on HH/HT
korraldajad teadlikud
ja arvestavad
nendega
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Osa noorte
kõrvalejäämine HH/HT
osalemisest on seotud
piisava info puudumisega
võimaluste kohta
koduvallas ja väljaspool.
Eriti puudutab see noori,
kes ei õpi valla koolides.

Vallas pakutavaid
HH/HT võimalusi, sh
lisanduvaid uusi
võimalusi ja nende
loomise kavatsust
tutvustatakse
süsteemselt valla
kodulehel ja valla
ajalehes. Kasutatakse
võimalikult palju
noorte
suhtlusvõrgustikke ja
(uuesti käivitatava)
avatud noortekesuse
võimalusi

Luuakse süsteem pidevaks
kõik 7-19
infovahetuseks asjaosaliste vahel aastased
ja olemasoleva info asja- ja
noored
ajakohasuse jälgimiseks.
Korraldatakse tutvustuskohtumisi
valla muusikakoolis ja vajadusel
väljaspool valda HH/HT
võimaluste pakkujate juures,
korraldatakse erinevate huvialade
(spordialade, tants jt)
demonstratsioone, regulaarselt
püütakse saada noorte
tagasisidet olemasolevate
tegevuste asjakohasuse ja uute
võimaluste soovide kohta.
Eesmärgiks on kättesaadava info
abil tõsta noorte motivatsiooni
huvitegevustes osalemiseks
valikuvõimaluste mitmekesisuse
tutvustamise kaudu.

2017. a lisaeelarve ja 2018. a
vallaeelarve eelnõudes
planeeritakse huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kulud
selliselt, et need katavad
01.07.2017 a olemasolevad
vajadused (Häädemeeste
Muusikakooli eelarve,
üldhariduskoolide ringijuhtide
tasustamine, noorte- ja
lasteringid kultuuriasutustes,
teiste KOV ja erahuvikoolide
õpilaskoha maksumuse ja
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osalustasude osaline katmine.
Kohalikud
Kohalikud kogukonnad ei Külaseltsidele antakse Vallas on mitmeid tegutsevaid
kogukonnad on
osale veel piisavalt
teavet noorte HH/HT külaseltse, kes tunnevad hästi
teadlikud noorte
noorsootöös ja
võimalustest.
oma liikmeid ja kogukonna
HH/HT võimalustest huvitegevuste
Kogukonnaliikmete abi elanikke. Vastastikuse
koraldamises
kasutatakse seni
teabevahetuse tulemusena
ülesleidmata võimalike selgitatakse välja mõlemapoolsed
juhendajate
võimalused ja kasutatakse neid
väljaselgitamisel ja
teadmisi rohkemate kohalike
noorte suunamisel
noorte kaasamiseks HH/HT
huvitegevustesse
tegevustesse

Arvuliselt
sept 2017
keerukas
hinnata,
täielikum info
on vaid üks
noorte
motivaatorites
t

Tegevused on
teostatavad ilma
konkreetse
rahastuseta teiste
tegevuste osana või
vabatahtlikkuse
alusel. Kohalike
infokanalite
kasutamise kulud
kaetakse
vallaeelarvest
üldiselt.

Vallas 01.07.2017
seisuga
olemasolevaid
HH/HT tegevusi
jätkatakse vähemalt
senises mahus

KOV eelarve

1-2

sept2017

Tegevus ei nõua
eraldi eelarvet,
võimaluste
tekkimisel
kasutatakse HH/HT
täiendavat toetust
samadel alustel KOV
asutustega.
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KOKKU

28 642,26 € 121 777,74 €

150 420,00 €

